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سخن سردبير
پاس خداوند را كه هستي ،نام از او يافت و خرد را بيمیانجي حكات آموخت تا او را بشنا یم
كه شناخت او ،از شناخت خود و دنیاي اطراف خود شروع ميشود.
بدون شك يكي از ويژگيهاي عصر حاضر ايح ا ت كه نشر و تبادل اطالعات هازمان با پیشرفت
تكنولوژي و فناوري در زمینه هاي مختلف علاي ،با یییرعت زياد در حال انجام ا یییت .در مورد
یییسییتمهاي قدرت و تجهیزات مرتبط با آن نیز چه در زمینه تكنولوژي و چه در زمینه پژوهشها و
خدمات انجام يافته ،تغییرات رو به جلو بوده و پی شرفتهاي زيادي در مراحل مختلف تولید تا توزيع
و مصیرف بر ،،شیكل گرفته ا یت .تجهیزات و فدالیتهاي مربوط به خط و پسیت نیز از ايح مقوله
مسیییت ني نبوده و با توجه به اهایت فراوان آن ،در كارايي ییییسیییتم قدرت نقش بسیییزايي دارد.

پروژهها و تزقیقات انجام شده در گروه پژوه شي تجهیزات خط و پ ست پژوه شگاه نیرو ،هاواره در
مسیر پیشرفت و در طح فدالیتهاي پیشرو در دنیا ميباشد .با توجه به اهایت نشر و تبادل اطالعات
دي شده ا ت كه ايح نشريه پژواكي از انواع فدالیتهاي پژوهشي و تخصصي انجام شده در گروه
باشد تا بتوان با ا تفاده از نشر ايح فدالیتها در قالا گزارشات و مقاوت ،ارتباط منا بي با گروههاي
مختلف داخل پژوهشگاه و هاچنیح اير مراكز علاي و تزقیقاتي م ل دانشگاهها برقرار كرد.

هادی نوروزی
گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
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شروع پروژه
طراحی و ساخت كليد فشارمتوسط دو مگاواتی DC

 مدير پروژه :علی کديور
ا تفاده از خطوط  DCدر طوح ولتاژي متفاوت روز به روز در حال افزايش ا ت .جريان اتصال كوتاه در
خطوط DCبا خطوط  ACاز منظر دامنه و وجود صفر جريان متفاوت میبا شد .به دلیل طراحي و ماهیت با
امپدانس كم خطوط DCپیك جريان اتصال كوتاه باو و به صورت افزايشي خواهد بود .عدم حضور صفر در
جريان اتصییال كوتاه نیز باعث مي شییود امكان قطع آن با كلیدهاي متداول  ACامكانپذير نبوده و نیازمند
تاهیدات ا ضافه میبا شد .ايح كلیدها برخالف كلیدهاي مداول شامل بخ شهاي كاوتا یون ،قطع جريان و
بخش مهاركننده انرژي (برقگیر) نا شي از قطع خواهند بود .هدف در ايح پروژه طراحي و اخت يك ناونه
دو مگاواتي از كلیدهاي  DCمبتني بر يك طرح پیشنهادي ا ت.

مطالدات متدددي امروزه بر كلیدهاي با یییطوح ولتاژ باو و پايیح انجام شیییده ا یییت .اما كلیدهاي
ف شارمتو ط به عنوان يكي از الاانهاي حفاظتي مهم در ريز شبكه هاي  DCنیاز به تزقیقات بی شتري دارد.
شايان ذكر ا ت كه در طوح ولتاژ باو نیز هاچنان ايح خالء وجود داشته و هنوز طراحي نهايي بهینه جهت
قطع جريان هاي DCبزرگ ارائه ن شده ا ت .راهكارهاي متفاوتي جهت طراحي ايح د ته از كلیدها وجود
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دارد .رويكرد نتي طراحي ايح كلیدها مبتني بر كلیدهاي نیاه هادي میباشد .ضدف ا ا ي ايح روش تلفات
باوي كلیدهاي نیاه هادي در حالت وصل و هزينه بسیار باوي پیادهسازي ايح توپولوژي میباشد.

يك اختار ديگر ،طراحي مبتني بر كلیدهاي مكانیكي و مدار تزريق جريان ا ت .در ايح د ت كلیدها،
هنگام رخ داد خطا ،مدار تزريق جريان با دريافت فرمان ،يك موج جريان با فركانس م شخص را تولید میكند.
ايح موج با موج جريان اتصییال كوتاه تركیا شییده و در نهايت ايجاد يك صییفر جريان مجازي براي كلید
مكانیكي میكند .ضدف ا ا ي ايح توپولوژي در مدت زمان طووني عالكرد آن میباشد.

اختار ديگر ،مبتني بر ا تفاده تركیبي از كلیدهاي نیاه هادي و كلید مكانیكي ا ت .در ايح اختار ،با
تركیبي از از يك قطع كننده ريع ري شده با كلیدهاي نیاههادي ،جريان به شاخه ديگر كه مت شكل از
مجاوعه زيادي از IGBTها هدايت شده و فرايند قطع تكایل میگردد .ضدف ايح طرح نیز رعت عاكلرد
متو ط و هزينه زياد آن بوده و لذا براي طوح جرياني باو منا ا مي باشد.

در ايح پروژه هدف ،ارائه يك طرح جديد در قالا ه م سیر عبور جريان ا ت كه ضاح دا شتح زمان
عالكرد كاتر از  10میلي ثانیه تلفات باوي كلیدهاي نیاه هادي در حالت وصیییل و هزينه بسییییار باوي
پیاده ازي را ندارد و لذا براي طوح جرياني كم (حدود توانهاي چند مگاوات) منا ا مي باشد .رنج ولتاژ
عالكرد و رعت عالكرد در مطالدات مشخص مي شود اما حدود  14كیلوولت و  120آمپر و زمان عالكرد
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كاتر از  10میلي ثانیه منا ا خواهد بود .شااتیك كلید در شكل يك ن شان داده شده ا ت كه در ادامه به
هاراه مكانیزم عالكرد و مكانیزم خاموشكنندگي توضیح داده خواهد شد.

مسیر اول  :مسیر اصلي جريان میباشد .ايح مسیر شامل يك انتقال دهنده ريع جريان (كاوتاتور)
ا ت .در حالت نرمال ،جريان از ايح مسیر عبور خواهد كرد و تلفات آن بسیار پايیح خواهد بود.
مسیر دوم :بخش قطع كننده جريان مي باشد .ايح بخش از كلیدهاي نیاه هادي تشكیل خواهد
شد .در حیح خطا ،پس از كاوته شدن جريان از مسیر اصلي به ايح مسیر ،جريان تو ط كلیدهاي
نیاه هادي قطع خواهد شد.
مسیر وم :بخش دمپینگ انرژي پس از قطع جريان با توجه به طح ولتاژ شبكه  DCبرقگیرها
به صورت موازي با كلید جهت دمپ انرژي موجود در یستم و كم كردن جريان اقدام خواهد
كرد.
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ه د تاور مشخص از ايح پروژه عبارتند از:

 تهیه دانش فني وزم جهت طراحي كلیدهاي فشار متو ط DC
 اخت و تست يك ناونه  2مگاوتي از كلیدهاي DC
 ارائه طرح وزم جهت افزايش قابلیت توان قابل قطع كلید طراحي شده
در ايح را تا با توجه به توضیزات ارائه شده ،مراحل انجام كار به صورت ذيل خواهد بود:

فاز اول :تبیح اختار كلیدهاي فشار متو طDC
در ايح بخش،

اختارهاي متفاوت كلیدهاي  MVDCدر دنیا مورد بررر ي قرار خواهد گرفت و نقاط

قوت و ضدف هر يك م شخص خواهد شد .هاچنیح بخش هاي متفاوت كلید مورد برر ي قرار گرفته و
چالشها و ا تر هاي ولتاژي و جرياني مورد تزال ايح كلیدها تدییح خواهد شد.

فاز دوم :طراحي و شبیه ازي
در ايح بخش كلید پی شنهادي در ه بخش طراحي قطع كننده ريع جريان ،شاخه قطع كننده و جذب
كننده انرژي مورد بزث و برر ي قرار خواهد گرفت .طرح منا ا براي هر بخش ارائه خواهد شد  .شبیه
ازي وزم براي هر بخش باي ستي انجام گردد و كارايي بخ شها مورد ارزيابي قرار گیرد .بخش قطع كننده
جريان متشكل از طراحي و انتخاب كانتكت ها ،طراحي مكانیزم فرمان منا ا و مزفظه قطع خواهد بود.
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فاز وم :اخت كلید
در ايح فاز از پروژه بخشهاي متفاوت طراحي شده در فاز دوم بايستي تهیه و اخته شود.

فاز چهارم:تست كلید اخته شده
در ايح بخش كلید طراحي شده در لینك  DCيا مدار منا ا بايستي مورد تست قرار گیرد و كارايي خود
را در قطع جريان نشان دهد.

البته تامیح آزمايشگاه يا لینك  DCبا توجه به ناموجود بودن در ايران ،در ا كوپ پروژه ديده نشده ا ت
لیكح تستهاي ولتاژي بر ا اس  IEEE 1709‐2018لزاظ خواهد شد.

فاز پنجم:ارائه طرح تو ده
به منظور افزايش قابلیت قدرت قطع كلید ،در ايح بخش پی شنهادات وزم جهت ايجاد تغییرات وزم جهت
ارتقا ايح كلید براي قطع توان هاي باوتر ارائه خواهد شیید و هاچنیح با ارائه شییبیه ییازي هاي وزم ايح
پیشنهادات مورد برر ي قرار خواهد گرفت.
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پژوهش
ا تفاده از شبكههاي توزيع هیبريدي DC/AC

 تهیه کننده :هادی نوروزی ،مجتبی گیلوانژاد
اصالح و تغییر در یستمهاي قدرت با توجه به وجود انواع چالشهاي موجود در شبكه در طول الیان
اخیر هاواره وجود داشته ا ت .در مورد شبكه توزيع نیز يكي از نگرشهاي ا ا ي شركتهاي توزيع بر،
ا صالح و تغییرات شبكه هازمان با روند تو ده ايح شبكهها بوده ا ت .در واقع هر طرح تو دهاي كه در
شبكه انجام ميگیرد ميتواند فر صت منا بي را جهت ايجاد تغییرات و ا صالح ا ا ي در شبكه موجود نیز
ايجاد كند .اما ب سیاري از تغییرات و ا صالحاتي كه در شبكه به وجود ميآيد ناگزير بوده و به

با وجود

مدضالت و چالشهاي ا ا ي در یستم بايد صورت پذيرد .چالشهايي از قبیل تغییرات طوح بار ،كاهش
منابع مالي ،مشكالت قابلیت اطاینان شبكه ،تلفات یستم ،فر ودگي تجهیزات ،شرايط و عار شبكه ،ايجاد
قوانیح جديد ،نیاز به تو ده فناوريهاي جديد ،تغییر ماهیت بارها و نیاز به تطبیق دادن شرايط با و ضدیت
جديد و اير عوامل فني و اقتصادي از جاله مهاتريح دويل ايجاد تغییرات در شبكه ميباشند.
یستمهاي توزيع در كالنشهرها با توجه به و دت شبكه به صورت شديدتر نیز با چالشهاي ذكر شده
مواجه ميباشییند .در واقع با توجه به چالشهاي مختص كالنشییهرها از قبیل مشییكل تراكم ،زيبايي شییهري،
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آلودگي ،قیات زمیح ،رشیید روزافزون بار و تنوع آن ،تغییرات منابع تامیح توان ،رشیید منابع تولید پراكنده و
اير موارد ،نیاز ا ت كه يك ا تراتژي منا ا جهت تو ده و اصالح در شبكه توزيع وجود داشته باشد.

يكي از تغییرات مهاي كه نیاز ا ییت در مورد شییبكه توزيع اتفا ،بیافتد تغییر در نگرش طراحي اولیه از
جاله نوع شبكه از لزاظ ( ACجريان متناوب) و ( DCجريان م ستقیم) ميبا شد .هر كدام از شبكههاي AC
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و  DCداراي مزايا و مدايبي ميباشند كه در طول زمان و با توجه به مشخصات یستم و شرايط شبكه جهت
برقر اني به م شتركیح انتخاب شدهاند .با توجه به تاريخچه ايجاد شبكههاي قدرت ،در ابتدا شبكههاي DC

جهت تامیح بارهاي رو شنايي انتخاب شده بودند اما با ظهور بارهاي صندتي و شناخت مزيتهاي ی ستم
 ACتاايل به ات ا تفاده از ايح شبكههاي  ACافزايش يافت بطوريكه تا چند ال قبل اك ر شبكههاي
موجود در دنیا از نوع  ACگشتهاند.
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اما با توجه به رشییید بارهاي  DCدر شیییبكه و ظهور منابع تولید پراكنده كه غالبا داراي خروجي جريان
مستقیم ميباشند ،ا تفاده از شبكههاي  DCتوجیه پیدا كرده ا ت .در واقع كاربرد شبكههاي  DCميتواند از
دو ديدگاه زير مورد برر ي قرار گیرد:


افزايش بارهاي DC

وجود بار هاي  DCاز قب یل و مپ هاي  ،LEDتجهیزات كامپیوتري و الكترونیكي ،موتور هاي
جريان م ستقیم و اير بارها ،ا تفاده از مبدلهاي الكترونیك قدرت در شبكههاي مر وم  ACرا
افزايش داده ا یییت كه ايح افزايش منجر به چالش هايي از قب یل افزايش تل فات ،كاهش قابل یت
اطاینان ،كاهش كیفیت توان در شبكه ،افزايش هزينه و كاهش بازدهي شده ا ت .با توجه به موارد
ذكر شده تغذيه ايح بارها به صورت  DCمنجر به حذف ايح مد ضالت شده و باعث بهبود وضدیت
یستم ميگردد.
 افزايش منابع تولید پراكنده در شبكه
امروزه ا یییتفاده از انواع منابع تولید پراكنده در شیییبكههاي قدرت در حال افزايش ميباشییید.
لولهاي خورشیدي ،پیلهاي وختي ،میكروتوربیحها ،ذخیره ازهاي انرژي ،نیروگاههاي بادي از
جاله انواع منابع جديدي ميباشند كه اختار شبكه قدرت را از حالت نتي كه در آن ژنراتورهاي

11

ا تفاده از شبكههاي توزيع تركیبي DC/AC

نكرون به صورت از باو به پايیح شبكه را تغذيه ميكردند ،خارج كرده ا ت و شبكه از حالت
پسیو به حالت اكتیو درآمده ا ت .با توجه به ايح موضوع مدضالتي از قبیل افزايش تدداد مبدلهاي
الكترونیك قدرت ،كاهش راندمان ،افزايش هزينه ،افزايش میزان هارمونیك ها در شیییبكه و كاهش
كیفیت توان در صیییورت اتصیییال ايح منابع به شیییبكههاي  ACايجاد ميگردد .در صیییورت تغییر
شبكههاي مر وم  ACبه  DCايح موارد ميتواند برطرف گردد و باعث بهبود شبكه شود.

بروندادهای تخصصی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
سال چهارم ،شماره،15زمستان 1398

بطور كلي ا ییتفاده از شییبكههاي  DCداراي مزيتهايي ميباشیید كه از جاله آنها ميتوان به موارد زير
اشاره كرد:
 كاهش تلفات
با توجه به حذف مبدلهاي الكترونیك قدرت در ی ستم  DCدر نتیجه تلفات ايح تجهیزات نیز در
ی ستم حذف شده و در نتیجه تلفات كل شبكه پايیح ميآيد .البته بايد در نظر دا شت كه با توجه به
وجود بارهاي  ACدر شییبكه تجهیزات الكترونیك قدرت در شییبكههاي  DCهاچنان وجود خواهند
دا شت و لذا تلفات كل ی ستم نا شي از وجود مبدلهاي الكترونیك قدرت ب ستگي به میزان بارهاي
 DCو  ACخواهد داشییت .هاچنیح با توجه به حذف اثر پو ییتي در هاديها در حالت  DCمقاومت
مدادل خط نیز كاهش يافته و در نتیجه خود ايح مسیییئله نیز دلیل ديگري براي كاهش میزان تلفات
ميباشد.
 افزايش قابلیت اطاینان
قابلیت اطاینان در ايح شیییبكه را ميتوان از دو ديد گاه برر یییي كرد ،در واقع با توجه به حذف
مبدلهاي الكتورنیك قدرت نرخ خرابي ايح تجهیزات از یستم حذف شده و در نتیجه ميتوان گفت
كه در مجاوع نرخ خروج شییبكه پايیح ميآيد .هاچنیح با وجود شییبكه  DCدر صییورتي كه يكي از
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هاديها به علت وقوع خطا قطع شود ،در واقع تنها يكي از قطاهاي  DCاز مدار خارج خواهد شد
اما در ی ستم  ACبا توجه به اينكه شبكه به صورت ه فاز متقارن ميبا شد در صورت وجود خطا
در يكي از فازها ی ستم به صورت ه فاز قطع شده و در نتیجه میزان بار قطع شده افزايش خواهد
داشت.
 افزايش كیفیت توان
يكي از مدضیالت ا یا یي وجود انواع مبدلهاي الكترونیك قدرت در شیبكه ايجاد هارمونیك در
یییسییتم ميباشیید كه به علت خاصیییت غیر خطي ايح تجهیزات به وجود ميآيد .در واقع با كاهش
تجهیزات الكترون یك قدرت ميتوان گ فت م نابع تول ید هارمون یك نیز كاهش ياف ته و در نتی جه
شاخصهاي كیفیت توان در شبكه بهبود مييابند.
 افزايش توان انتقالي
يكي از مزيت هاي تبديل شیییبكه هاي  ACبه  DCافزايش میزان توان انتقالي بدون تدويض هادي
ميبا شد .در واقع در صورتیكه شبكه ه فاز  ACبه شبكه  DCبا دو قطا م بت و منفي تبديل گردد
در آنصییورت میزان توان انتقالي از شییبكه  DCمقداري باوتر خواهد بود .هاچنیح در صییورتیكه اثر
پو یییتي هادي ها نیز در نطر گرفته شیییود با توجه به اينكه ايح پديده در حالت  ACباعث افزايش

بروندادهای تخصصی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
سال چهارم ،شماره،15زمستان 1398

م قاومت م دادل هادي ميگردد در واقع میزان توان انت قالي با توجه به روابط زير م قداري نیز باوتر
خواهد رفت.
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 كاهش افت ولتاژ
كاهش میزان افت ولتاژ در شیییرايط  DCبه دو علت روي ميدهد يكي به خاطر كاهش مقاومت
مدادل به علت حذف اثر پو یییتي بوده و دلیل دوم نبود راكتانس مدادل هادي و در واقع حذف توان
راكتو در شبكه ميباشد.
 كاهش مدضالت كنترل شبكه
با توجه به اينكه در شیییبكههاي  DCديگر پارامترهاي فاز و فركانس وجود ندارد عاال از تدداد
متغیرهاي كنترلي كم شده و در نتیجه چالشهاي مرتبط با كنترل شبكه نیز كاهش مييابد.

بروندادهای تخصصی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
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 كاهش هزينهها
با توجه به مزيت هاي عنوان شیییده ميتوان در مجاوع نتیجه گرفت كه هر كدام از مواردي كه با
ايجاد شبكههاي  DCبهبود مييابد در واقع هزينه كل یستم كاهش خواهد يافت .موارد نظیر كاهش
تلفات ،افزايش توان ،افزايش قابلیت اطاینان و بهبود كیفیت توان در مجاوع در جهت كاهش هزينهها
خواهد شد.
شبكههاي  DCاگرچه داراي انواع مزيتها ميبا شد اما با چالشهايي نیز هاراه خواهد بود كه چند ناونه
از آنها در زير آورده شده ا ت:
 چالشهاي حفاظتي
يكي از عادهتريح چالشها در ايح شبكهها نزوه حفاظت یستم به دلیل عدم تنا ا و ازگاري
با حفاظت در شبكههاي  ACميباشد .در واقع انواع خطاهايي كه در یستم  DCروي ميدهد نسبت
به شبكه  ACمتفاوت بوده و در نتیجه نزوه حفاظت ايح ی ستمها با روشهاي مر وم فر ،خواهد
داشت.
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 قطعكنندههاي جريان
كلیدهاي قدرت در

ی ستم  ACبا توجه به عبور جريان خطا از صفر عال ميكند وعال قطع در

لزظه ناپايداري قوس الكتريكي روي ميدهد .اما در ی ستم  DCبا توجه به اينكه جريان به صورت
مسییتقیم ميباشیید در نتیجه لزظه صییفر به صییورت طبیدي وجود ندارد لذا قوس هایشییه در حالت
انرژيدار ميباشد و لذا قطع جريان ميتواند براي شبكه با چالش هاراه باشد.

بروندادهای تخصصی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
سال چهارم ،شماره،15زمستان 1398

 نزوه زمیحكردن
يكي از چالشهايي كه در شبكه  DCميتواند وجود دا شته با شد نزوه زمیح كردن ی ستم و مدار
مدادل شبكه ميباشد .در واقع تدداد قطاهاي يك شبكه  DCو نوع اتصاوت ميتواند به عنوان يك
چالش در ايح شبكهها مدرفي گردد.
 چالشهاي بهرهبرداري
با توجه به اينكه شبكههاي موجود از نوع  ACميباشند لذا تغییر در نوع یستم و تبديل آنها به
 DCبا چالشهاي بهرهبرداري نیز مواجه خواهد بود.
 انتخاب ولتاژ شبكه
ولتاژ بهرهبرداري از شییبكه فشییار تاثیر مهاي و زيادي بر خصییوصیییات و در نتیجه طراحي آن
ی ستم دارد .ولتاژ انتخاب شده موارد مهاي از ويژگيهاي ی ستم از قبیل حداك ر طول هر فیدر و
بارگذاري آن ،تدداد فیدرها و تدداد پسییتهاي توزيع بر،ر ییاني شییده از هر فیدر را مشییخص
مي ازد .هاچنیح با توجه به ولتاژ انتخاب شده تدداد م شتركیني كه در يك وقفه و يا خروج تزت
تاثیر قرار ميگیرند ،تلفات ی ستم ،برنامههاي بهرهبرداري و روشهاي تدایر و نگهداري مؤثر و در
مجاوع هزينههاي اونه ،ميتواند براي يك شبكه متفاوت باشد .با توجه به موارد ذكرشده انتخاب
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ولتاژ نه تنها در شیییبكه  ACبلكه در شیییبكه  DCنیز از فرآيندهاي مهم خواهد بود .يكي ديگر از
مواردي كه ميتواند بر روي ییطح ولتاژ شییبكه  DCتاثیرگذار باشیید تدداد و ولتاژ بارهاي  DCو
هاچنیح منابع تولید توان در یستم ميباشد.


چالشهاي تغذيه بارهاي AC
هاانطور كه پیشتر نیز بیان شد در صورت ا تفاده از یستم  DCدر شبكه بارهاي از نوع AC

نیاز به مبدلهاي ولتاژ جخت تامیح بار خواهند داشت كه ايح مبدلها خود باعث ايجاد مدضالتي از
قبیل افزايش میزان تلفات ،كاهش راندمان ،ايجاد مشیییكالت كیفیت توان و افزايش هزينهها خواهد
بود.
 توپولوژي و اختار شبكه
يكي ديگر از مواردي كه در مورد شییبكههاي  DCوجود دارد توپولوژي و ییاختار یییسییتم از
لزاظ نزوه اتصاوت باسها به شبكه ميباشد .یستمهاي توزيع مداوو به صورت شداعي بوده و
در نتیجه جريان انتقال توان به صیییورت يكسیییويه ميباشییید .اما با وجود منابع تولید پراكنده نزوه
شارش توان تغییر كرده و یستم داراي مدضالتي خواهد بود كه در مورد شبكههاي  DCنیز ايح امر
مصدا ،دارد.
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با توجه به مزيتها و مدضییالتي كه براي هر كدام از شییبكههاي  ACو  DCبیان شییده يكي از بهتريح
راهكارهاي جهت رفع ايح مدضییالت و د ییتیابي به حداك ر مزيتهاي عنوان شییده ا ییتفاده از شییبكههاي
هیبريدي و يا تركیبي  AC/DCميبا شد .در واقع ا تفاده از ايح نوع شبكه با وجود هازمان بار  ACو DC

يك راهحل جامع جهت د تیابي به بهتريح اختار شبكه مورد نظر ميباشد .هاچنیح بايد توجه داشت يكي
از تجهیزاتي كه در ايح زمینه ب سیار ميتواند مفید واقع شود تران سفورماتورهاي حالت جامد ( Solid State

 )Transformerميباشند.
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ايح نوع از ترانسیییفورماتورها با عناويح ديگري نظیر ترانسیییفورماتورهاي مبتني بر الكترونیك قدرت
( )Power Electronic Transformerو يا ترانسیییفور ماتور هاي هوشیییا ند (Intelligent Transformer

 ) Universalشناخته ميشوند.
ايح ترانسییفورماتورها با ا ییتفاده از ادوات نیاههادي قدرت و ترانسییفورماتورهاي فركانس باو قابلیت
تبديل طح ولتاژ و كنترل توان را دارند .تران سفورماتور حالت جامد به عنوان يك روتر انرژي ه پورت و
تبادل كننده توان مدرفي ميشود و ميتواند یستم توزيع ،یستم  ACمسكوني و یستم  DCرا تجایع كند.
به منظور بهبود راندمان یییسییتم ،منابع و بارهاي  DCبه پورت  DCمتصییل ميشییوند ،در حالي كه منابع و
بارهاي  ACبه پورت  ACمت صل مي شوند .ويژگيهاي ه پورتي بودن تران سفورماتورهاي حالت جامد آن
را براي ايجاد شبكههاي هیبريدي كه عالكرد بهتري در مقايسه با شبكههاي مداولي  ACو  DCدارد ،بسیار
منا ا تر ميكند.
ترانسیییفورماتور حالت جامد ،يك تجهیز گران قی ات با توانايي هاي عالكردي گسیییترده مي باشییید.
ترانسفورماتور  SSTكنترل مسیر شارش توان الكتريكي و اتصال اندطافپذير منابع تولید پراكنده را به شبكه
می سر مي ازد .هاچنیح شارش توان كه در بهره برداري امح و پايدار شبكه حائز اهایت ا ت ،به و یله ايح

بروندادهای تخصصی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
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تجهیز قابل كنترل ميباشیید .البته ايح قابلیتها طبیدتاً با هزينه و پیچیدگي بیشییتري نسییبت به ییسییتمهاي
متداول هاراه خواهد بود.

به طور كلي ميتوان گفت ترانسفورماتورهاي حالت جامد داراي كاركردها و مزاياي زير ميباشند:
 كنترل طح ولتاژ
 كاهش حجم و وزن
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 رگوو یون آني و لزظهاي ولتاژ
 جدا ازي خطا
 اصالح ضريا توان
 كنترل پخش توانهاي اكتیو و راكتیو
 كنترل جريان خطا در ات فشار قوي و فشار ضدیف
 قابلیت باوي رگوو یون ولتاژ
 امكان تفاوت فركانس خروجي با ورودي و تددد فازهاي خروجي


امكان داشتح ورودي يا خروجي DC

 رفع مشكالت افت ولتاژ (در صورت دارا بودن ذخیره از)
 رفع مشكل عدم توازن بار و حل مشكل جريان یم نول و تلفات ناشي از ايح مساله و هاچنیح
حذف يا كاهش پديده عدم تدادل در شبكه توزيع
 كنترل پذيري باو با توجه به ا تفاده از ادوات الكترونیك
 قدرت ضريا توان واحد


عدم تاثیرپذيري از افت ولتاژ يا اضافه ولتاژها با توجه به وجود لینك  DCدر یستم SST
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 قابلیت تشخیص خطا و حفاظت
 تأمیح درگاههاي  ACو  DCجهت ا تفاده و اتصال منا ا منابع تولید پراكنده و عناصر ذخیره از
و در نتیجه افزايش قابلیت اطاینان یستم توزيع
 فراهم كردن امكان پیاده ازي شبكههاي هوشاند توزيع بر ،از طريق يك شبكه امح مخابراتي
براي تضایح پايداري و بهرهبرداري بهینه یستمهاي توزيع
 حجم و وزن كاتر با توجه به ا تفاده از ترانسفورماتور فركانس باو .حجم ترانسفورماتور با
فركانس آن نسبت عكس دارد.
هاچنیح برخي مزدوديتهاي ترانسییفورماتور حالت جامد عبارتند از :طراحي پیچیده ،هزينه باوي پیاده
ازي ،عدم اطاینان در مورد بهرهوري منا ا .در مقايسه با ترانسفورماتور فركانس پايیح نتي در الهاي
اخیر هزينه تجهیزات الكترونیك قدرت كاهش يافته و قطدات با قابلیت اطاینان باوتر ،تلفات كم ،توان باو و
فركانس باوتر تولید شدهاند.
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اختتام پروژه
بازنگری سند راهبردی توسعه فناوریهای مرتبط با طراحی شبكه توزیع كالنشهرها
 مجری سند :مجتبی گیلوانژاد
هر برنامهريزي نیازمند ارزيابي و به روزر اني بوده و بدون آن نايتوان از اجراي برنامه اطاینان حا صل
ناود .در ند تو ده فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالن شهرها نیز نايتوان بدون ارزيابي و به
روزر اني  ،به نزوه عالكرد و اثربخشي اركان مختلف ند(كه برا اس نقشهراه ايح ند صورت ميگیرد)
پي برد .هاچنیح با توجه به اينكه نقشییهراه يك ییند زنده و پويا براي تزركات بخشهاي مختلف صییندت
بر ،ك شور در جهت ح صول به اهداف ايح صندت ميبا شد ،ضرورت دارد در بازههاي زماني م شخ صي به
بازنگري و بهروزر اني ايح ند پرداخته شود.
صندت توزيع در دنیا با وجود كالن شهرهاي مهم به رعت در حال پی شرفت ميبا شد كه ايح پی شرفت
مستلزم انجام تزقیقات و برقراري زير اختهاي وزم ميباشد.آينده پژوهي هر فناوري كه يكي از ابزارهاي
مهم به منظور د تیابي به هوشاندي فناوري ا ت ،روشي ا ت كه جهت تشخیص و شنا ايي مزتالتريح
ابداعات آتي بشر و تو ده فناوري در آينده مورد ا تفاده قرار ميگیرد.
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در واقع آينده پژوهي با بهرهگیري از طیف و ییییدي از روشها ،به گاانهزني نظاممند در ارتباط با آينده
يك فناوري مبادرت ميورزد .اينكه فناوري در آينده د تخوش چه تغییرات بنیادي و ا ا ي ميگردد .ند
تو ده فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در ال  94تهیه شده ا ت كه امروز با گذشت
 3ال نیاز به برر ي آينده پژوهي مجدد آينده پژوهي در ايح زمینه احساس ميشود.
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عالوه بر ايح وجود همپوشییاني برخي از پروژههاي ايح ییند با ییاير ییندهاي فدال مداونت فناوري
پژوهشگاه نیرو ،نیاز به بازنگري در برخي از اقدامات و پروژههاي اجرايي را ضروري مي ازد .عالوه بر ايح
موارد بروز چالشهايي نوظهور در شبكه توزيع كالنشهرها اولويتهاي صندت توزيع را د تخوش تغییراتي
كرده ا ت ،وجود چنیح اولويتهاي نوظهوري باعث ميشود كه مواردي از ايح د ت در ند زنده و پوياي
تو ده فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها مدنظر قرار گیرد.
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از مهاتريح اقداماتي كه در ايح پروژه انجام گرفت عبارتند از:
به روزر اني درخت فناوري و حوزههاي فناورانه
آينده پژوهي فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
برر ي پروژههاي ندهاي مرتبط با عنوان ند تو ده فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه
توزيع كالنشهرها به منظور جلوگیري از هاپوشاني
تدويح پروژه هاي اجرايي
بودجه ريزي و زمان بندي
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تقسیم كار ملي(نگاشت نهادي مطلوب)
تر یم ره نگاشت
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هاچنیح پروژههاي مختلفي كه در ايح ند وجود دارد در زمینههايي كه در زير آمده ا ت
د تهبندي شدهاند:
 تدويح ند راهبردي تو ده فناوريهاي با اولويت مورد ا تفاده در شبكه توزيع كالنشهرها
 راهاندازي و تجهیز آزمايشگاههاي مرجع مورد نیاز
 تدويح د تورالدالهاي نظارت بر نصا تجهیزات مورد ا تفاده در طح شبكه توزيع
كالنشهرها
 مزا به و تدییح جرياه خاموشي براي شركتهاي توزيع كالنشهرها
 رفع موانع خصوصي ازي كامل شركتهاي توزيع كالنشهرها
 تدويح د تورالدالهاي نصا ،نظارت بر نصا و بهرهبرداري مورد نیاز براي فناوريهاي مورد
ا تفاده در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
 تدويح د تورالدالهاي نصا ،نظارت بر نصا و بهرهبرداري مورد نیاز براي فناوريهاي مورد
ا تفاده در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها
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 فراهم كردن بستر فدالیت پیاانكاران واجد شرايط در طح شبكه توزيع كالنشهرها
 كاك به بهبود كیفیت طراحي و احداث شبكههاي توزيع كالنشهرها
 بهكارگیري نرمافزارهاي مانیتورينگ و كنترل (خودكار) شبكه در مراكز بهرهبرداري و
ديسپاچینگ شبكه توزيع
 بهروزر اني پايگاه اطالعاتي تجهیزات نصا شده در شبكه توزيع كالنشهرها و مرتبط كردن
آنها با نرمافزارهاي ديگر
 تدويح ا تاندارد كیفي تجهیزات حوزه خط ،پست و تولید
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 تدويح آيیحنامه واردات تجهیزات حوزه تولید
 تدويح د تورالدال الزامآور ا تفاده از خطوط و پستهاي با اولويت در شبكه توزيع در
كالنشهرها
 برگزاري ناايشگاههاي تخصصي تجهیزات مربوط به حوزه  D-Factsو تولید بر ،در شبكه
توزيع كالنشهرها
 برگزاري دورههاي آموزشي و كنفرانسهاي تخصصي در زمینه ا تفاده از ذخیره ازها و
جبرانسازها در شبكه توزيع
 بهكارگیري آزمايشي تجهیزات  D-Factsو ذخیره ازها در يكي از شركتهاي توزيع كالنشهرها
 تدويح د تورالدال خريد تجهیزات مورد ا تفاده در شبكه توزيع كالنشهرها و تنوعزدايي از
آنها
 تقويت آمادگي شركتهاي توزيع كالنشهرها براي مواجهه با حوادث غیرمترقبه

33

تازههاي نشر-مدرفي كتاب

Title: Renewable Power Systems Dynamic Security

Edited by : Gaber Magdy,Gaber Shabib,Adel A. Elbaset
Yasunori Mitani

Publisher: Springer Press

عنوان فارسي :امنیت دینامیکي سیستمهای قدرت تجدیدپذیر
سال انتشار2020 :
ناشرSpringer Press :

ايح كتاب تكنیك ها و رويكردهاي نوآورانه اي را براي حفظ امنیت دينامیكي یستم هاي مدرن كه نفوذ
زيادي از م نابع انرژي ت جديد پذير ) (RESدر آن وجود دارد ،ارائه مي دهد .ت ددادي از ا یییتراتژي ها و
برنامههاي كنترل فركانس براي رفع و جلوگیري از مشییكالت پايداري در فركانس و ولتاژ یییسییتم در ايح
كتاب پیشنهاد ميشود كه ميتواند منجر به جلوگیري از قطع بر ،يا خاموشي گسترده شود.
ايح كتاب شامل هفت فصل ميباشد كه از مهاتريح فصول آن عبارتند از:
ا تراتژي جديد براي كنترل فركانس یتم با حضور نیروگاه بادي
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يك برنامه جامع حفاظت ديجیتالي براي میكروگريدهاي با اينر ي كم با توجه به نفوذ زياد منابع
تجديدپذير
ارزيابي دينامیكي امنیت میكروگريدهاي با اينر ي كم بر ا اس مفهوم كنترل اينر ي مجازي
يك روند جديد در كنترل یستمهاي انرژي تجديدپذير بر ا اس ژنراتور نكرون مجازي
طرح كنترل ديجیتال غیر متاركز در یستم هاي چند منبع بر ا اس روش مپینگ
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